
دبیرکل جبهه ملی در گفت و گو با کاروکارگر:

مصدق طرفدار عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست  جامعه بود

ادامه از صفحه اول
اما در نگاهی مشــروح باید گفت 
پــس از آن که در مجلس  شــانزدهم 
شورای ملی با تالش های دکتر محمد 
مصــدق و یارانش قانون ملی شــدن 
نفت در تاریخ ٢٩ اسفند ماه ١٣٢٩ به 
تصویب نهایی رسید ، دولت ملی دکتر 
محمد مصدق در روز هفتم اردیبهشت 
ماه  ۱۳۳۰ با هدف اجرای قانون ملی 
شــدن نفت ، آغاز به کار کرد . برنامه 
ای که دکتر مصدق برای دولت  خود 
تعریف کرد در دو ماده خالصه میشد 
اول اجرای قانون ملی شــدن نفت و 

دوم اصالح قانون انتخابات . 
دکتر مصدق در این دو ماده برنامه 
دولت خود تحقق » اســتقالل « و » 
آزادی « را مــد نظــر قــرار  داده بود. 
او می خواســت با اجرای قانون ملی 
شدن نفت بســاط شرکت سابق نفت 
ایران و انگلیــس را که پایگاه محکم 
دولت اســتعماری انگلیــس در ایران 
بود، برچیند. شرکت نفت سابق مانند 
دولتــی در داخل  دولت ایــران قرار 
گرفته بود که  در تمام شــئون کشور ما 
مداخله داشــت . شرکت نفت توسط 
ایــادی خود مانند دربار، بســیاری از 
سران ارتش و ژاندارمری و برخی از 
روحانیون ، در ایــران ، وزیر و وکیل 
و  نخســت وزیر تعیین می کرد حتی 
برخــی از روزنامه های ایــران را به 
تریبــون خود تبدیل کــرده بود و آنها 
را در جهت منافع خود ســوق میداد . 
شرکت نفت انگلیسی ، سرمقاله های 
بعضی روزنامه های ظاهرا  ایرانی را 
که در لندن به زبان انگلیسی تهیه شده 
بود به فارســی ترجمه مــی کرد و در 
این روزنامه ها به  چاپ می رســاند . 
البته این ها وخیلی از موارد دیگر در 
اسنادی که از خانه ی یکی از مدیران 
شــرکت به  نام " سدان " به دست آمد 
ثابت گردید . شــرکت نفــت ایران و 
انگلیس با توجه به این نفوذ سیاســی 
گسترده  خود بود که می توانست بدون 
هیچ مانع و رادعــی ، به غارت منابع 

نفت ایران ادامه دهد 
بنابراین دوماده برنامه دولت مصدق 
روی »استقالل « و » آزادی«  متمرکز 
بود . باری دکتر مصدق با این برنامه دو 

ماده ای ، دولت خود را شروع کرد .
 البتــه از همــان  آغــاز کار دولت 
ملــی ، هم قــدرت هــای خارجی و 
هــم عوامل داخلی آنها با کارشــکنی 
و مخالفــت و توطئه چینــی با دولت 
ملی مصدق شــروع به برخورد کردند 
که حتی چگونگی پیشــنهاد نخست 
وزیری به دکتر  مصدق در جلسه علنی 
مجلس توســط آقای جمــال امامی ، 
نماینده وابســته به دربار و مشهور به 
آنگلوفیل  بــودن ، هم یک توطئه بود 
. بــه این صورت که منتظر بودند دکتر 
مصدق این پیشنهاد را بسان آنچه قبال  
اتفاق افتاده بود رد کند و آنها فورا سید 
ضیاءالدیــن طباطبایی مهره شــناخته 
شــده انگلیس و عامل کودتای ١٢٩٩ 
را کــه در دربار منتظر نشســته بود به 
مجلس آورده و او را به عنوان نخست 
وزیری برگزیننــد و تمام  تالش های 
صــورت گرفته برای تصویب شــدن 
قانون ملی شــدن نفت را به هدر داده 

و از بین ببرند . 
دکترمصدق با قبول نخست وزیری 
، هوشیارانه این توطئه را خنثی کرد و 
دولــت ملی مصدق آغــاز به کار  کرد 
. او در مدتــی کمتــر از دومــاه قانون 
ملی شــدن نفت را به مرحله اجرا در 
آورد و در تاریــخ ٢٩ خرداد١٣٣٠  از 
شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید 
به عمــل آورده و شــرکت ملی نفت 
ایران را به جای شرکت  سابق نشاند 
. دولت انگلیــس در اعتراض به ملی 
شدن نفت ایران به سازمان ملل متحد 
شکایت کرد. دکتر  مصدق شخصًا در 
راس هیئتی در ســازمان ملل حضور 
یافت و بــا دفاعیات تاریخی که او از 
حقانیت ملت  داشــت و توصیه کرد 
انگلیس بــرای طرح شــکایت خود 
به دیــوان داوری الهــه مراجعه کند 
. شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
از ورود بــه موضوع شــکایت دولت 
انگلیس خودداری کرد و دکتر مصدق 
برای دفاع از حقوق ملت ایران باز هم 
در تیرماه ١٣٣١ در دیوان داوری الهه 
حضــور یافت و با پیــروزی به ایران 

بازگشت . 
در ورود مصــدق بــه ایــران دوره 
شــانزدهم مجلس به  پایان رسیده و 
دوره هفدهم مجلس در آستانه شروع 
کردن به کار بود و مصدق بنابر ســنت 
پارلمانی و  برای اینکه دست مجلس 
در انتخاب دولت باز باشــد استعفا ء 
داد که مجلس جدید بتواند به نخست 

وزیر  مــورد نظرش اظهار تمایل کند 
و وقتــی مجلس به نخســت وزیری 
مجدد دکتر مصدق ابــراز تمایل کرد 
او  در معرفی کابینه جدید خود روی 
تعیین وزیر جنگ که قبال توســط شاه 
معرفی می شد ، تکیه کرد ولی با  شاه 
در این زمینه ، به توافق نرسید. ماجرا 
این بود که مصدق با اینکه در مجامع 
جهانی پیروز شــده و  دولت انگلیس 
را شکســت داده بود ، امــا در داخل 
کشــور، از کارشــکنی هــای عوامل 
داخلــی انگلیس و توطئــه  های آنان 

نگران بود . 
اغلب ایــن توطئه ها هم توســط 
دربار و عده ای از نظامیان تحت فرمان 
شــاه صورت  می گرفت ، لذا مصدق 
برای جلوگیری از این تحرکات منفی 
، درخواست تصدی وزارت جنگ را 
کرد که درخواســتی کاماًل قانونی بود 
و بر طبق قانون اساســی مشروطیت 
نخســت وزیــر عهده دار مســئولیت 
تمام  کابینه و حق در اختیار داشــتن 
نیروهای مســلح را داشت و شاه مقام 
غیر مسئول بود که نباید در کار دولت 
از جمله تعیین وزیر جنگ برای کابینه 
مداخله می کرد شــاه این درخواست 
دکتر مصــدق را نپذیرفت  و مصدق 
در روز ٢۵ تیرمــاه ١٣٣١ بــه عنــوان 
اعتــراض بــه این عدم پذیرش شــاه 
اســتعفاء داد و شــاه هم  احمد قوام 
ملقب به قوام السلطنه را به جایگزینی 
مصدق انتخــاب و به مجلس معرفی 
کرد و مجلس هم در  یک جلســه نیم 
بند ، به نخســت وزیری قوام السلطنه 
رای اعتمــاد داد وقوام با یک اعالمیه 
تهدیدآمیز نســبت  به ملت زمامداری 
خود را شروع کرد. اما نخست وزیری 
قوام با همه تهدیدات نتوانست بیش 
از ۵ روز  دوام بیاورد و در روز سی ام 
تیرماه ١٣٣١ ملت ایران به پشتیبانی از 
مصدق و با شعارهای » مصدق  پیروز 
است « و » یا مرگ یا مصدق « و » یا 
مرگ یا آزادی « به خیابان ها ریختند 
و در مقابل  نیروهای ارتش که با تانک 
و مسلســل و سوار نظام به خیابان ها 
آورده شده بودند، جانانه ایستادند و ده 

ها  نفراز مردم کشته شدند . 
بعــد از ظهر ســی تیــر عالئمی 
ازتمــرد نیروهای نظامی و شــلیک 
نکردن به مردم  دیده شد و به دستور 
شاه نیروهای ارتش از خیابانها عقب 
نشینی کردند. قوام السلطنه استعفاء 
داد و دکتــر مصــدق با فــداکاری و 
جانبــازی ملــت ایــران بــه قدرت 
بازگشــت و توانســت تصدی کامل 
دولــت و از جمله تصــدی وزارت 
جنگ را که بعدًا به نام وزارت دفاع 
ملی تغییر نــام داد در اختیار بگیرد . 
ســی ام تیر نقطه  اوج نهضت ملی 
ایران اســت و این روز نشان داد که 
هیــچ نیرویی و با هــر قدرتی ، قادر 
بــه ایســتادگی و  مقاومت در مقابل 
خواسته ی ملت نیست . بعد ازقیام 
ملی ســی ام تیر، دکتر مصدق دست 
به تصفیه در  ارتش زد و حدود ۴٠٠ 
تا ۵٠٠ نفــر از نیروهای ضد ملی و 
توطئه گررا بازنشســته و از صفوف 

ارتش  کنار گذاشت . 
امــا توطئه هــای عوامــل داخلی 
قــدرت های بیگانه ادامه یافت . یکی 
از ایــن توطئــه ها در  روز 9 اســفند 
برنامه ریزی شــد . حادثه ٩ اسفند ۳۱ 
رویدادی بود که دکتر مصدق را ظاهرًا 
جهت مالقات  و خدا حافظی با شاه 
که خود را در آستانه سفر درمانی نشان 
داده بــود به کاخ مرمر فراخواندند اما 
جلــوی دروازه ورودی کاخ مرمــر ، 
قصد به قتل رساندن مصدق را هنگام 
خروج از کاخ داشــتند . دکتر مصدق 
با کمک یکی از رانندگان دربار به نام 
آقــای امیر صادقی که طرفدار نهضت 
ملی بود  توانست از یک درب کوچک 
فرعی که کمتر مورد اســتفاده قرار می 
گرفت از محوطه کاخ مرمر خارج شده  

و از مهلکه جان به در ببرد . 
بعد از کودتا دکتر مصدق در دادگاه 
نظامی فاش کرد که او شــخصًا طنابی  
را که برای به دار کشــیدن او درروز 9 
اسفند ، آماده کرده بودند دیده است . 
در روز 9 اسفند ، آیت اهلل  کاشانی هم 
نامه ای به شاه نوشت و از او در مقابل 
مصدق حمایت کرد و در خواست کرد 
که شــاه از  مملکت خارج نشود . در 
اردیبهشــت ١٣٣٢ ماجرای ربودن و 
به قتل رساندن سرلشکر افشارطوس 
رئیس  شــهربانی کل کشور در دولت 
ملــی اتفــاق افتاد . قتل او که ســتون 
پایداری برای دولت ملی به حســاب 
مــی آمــد  ، در حقیقت پیــش درآمد 

کودتای ٢٨ مرداد بود . 
بعــد از آن توطئه گران وابســته به 
قدرت های بیگانه  درصدد استیضاح 
دکتر مصدق در مجلــس و دادن رای 
عدم اعتماد و برکنار کردن او برآمدند 
. استیضاح  در مجلس و برکنار کردن 
مصدق توســط مجلس و سپس نابود 
کردن قانون ملی شــدن نفت ، از نظر 
آنان  خیلی آســان تر و با هزینه کمتر 
به دست می آمد . ولی دکتر مصدق با 

هوشیاری برای خنثی کردن این  ترفند 
، بــه حرکتی کامــال دموکراتیک یعنی 
انجام رفرانــدوم و پرســش از مردم 
دســت زد که آیا دولــت را  تایید می 
کنند یا مجلس را و با پاسخ حداکثری 
مردم در تایید دولت دست به انحالل 
مجلس زد . و پس از  آن بود که دیگر 
قدرت های انگلیس و آمریکا با اطالع 
و تایید شــوروی ، تصمیم به برخورد 
مســتقیم با  دولت ملی و انجام کودتا 
با یاری شبکه هایی از عوامل داخلی 
خود علیه مصدق را گرفتند . جزئیات  
ماجرای کودتا خود شرح مفصلی دارد 
و ریز ماجــرای آن ، نیاز به توضیح و 

بررسی دارد.
 شما از دو برنامه ملی کردن نفت 
و اصالح مطبوعات توســط اصلی 
ترین برنامه هــای دکتر مصدق یاد 
کردید اجازه دهید این دو کلیدواژه 
تاریخ ساز که محور اصلی بحث ما 

هم هست فعال رهاکنیم! 
منتقــدان ســلطنت دکتر مصدق 
همواره گفته انــد، مصدق با این که 
خــودش یک فئودال بــود و امالک 
زیادی در احمد آباد مستوفی داشت 
همچون دکتر حسین فاطمی که ایشان 
نیز از زمین داران به حساب می آمد 
در مجلس چهاردهم مشــروطه در 
لیستی قرار گرفت که سایر فئوداالن 
قــرار داشــتند و در حمایت کامل 
انگلستان به حساب می آمدند که در 
آن انتخابات حامی اصلی نمایندگان 
فئودال در مرکز و جنوب کشور بود 
برعکس شــوروی که از چپ ها در 
مناطق شرقی، شمال و شمال غرب 
حمایــت می کــرد. در واقع به باور 
ســلطنت طلب ها دکتر مصدق هم 
معتقد به سوسیالیســم غربی از نوع 
جنبــش کارگری فرانســه بود و هم 
با مارکسیســت های طرفــدار لنین 
نشســت و برخاست داشت و هم با 
حمایت انگلیس وارد مجلس شــد! 
موضع شما به عنوان عالیرتبه ترین 
مقــام جبهه ملی ایــران برابر چنین 

اتهامی چگونه است؟
ســپاس از شما. اینکه کسانی گفته 
باشــند که دکتر مصدق یــک فئودال 
بوده و امــالک زیادی داشــته حرف 
بی  اساس و نا مربوطی است که بنده 
مفصال در باره امالک مصدق توضیح 
خواهــم داد . در مجلــس  چهاردهم، 
هم اگر کســی نام مصــدق را فئودال 
گذاشــته و بگوید چون فئــودال بوده 
تحت حمایــت انگلیس قرار گرفته و 
به مجلــس راه یافته که حرفی به کلی 
دور از واقعیت گفته و دروغی آشکار 

به هم بافته است .
مصدق بــا توجه بــه اعتقادش به 
استقالل و با مبارزه ی قاطعی که علیه 
هیئــت حاکمه  و عواملــش و اربابان 
انگلیســی آنان و هم چنین با عوامل 
شوروی، داشــته معلوم است که آنان 
حرف  های یاوه و به دور از حقیقت 

در مورد او بگویند .

واقعیــت آن اســت که ســوابق و 
گذشــته دکتر مصدق  و شرکت او در 
انقالب مشــروطیت در جوانی و بعدا 
لیاقت و شایستگی و درست کاری و 
پاک دســتی  او  در مدیریت هایی که 
پذیرفت و ســخنرانی شجاعانه او در 
روز 9 آبــان ۱۳۰۴ در مجلــس پنجم  
در روز تغییر ســلطنت و پادشاه شدن 
رضا خان سردار سپه و بعد مغضوب 
شــدن و تبعید شــدن و  زندانی شدن 
او در زنــدان بیرجنــد و در معــرض 
قتــل قرار گرفتن در ایــن زندان، همه 
از دکتر مصدق  یک شــخصیت ملی 
و آزادیخواه ســاخته بــود که پس از 
شــهریور ۱۳2۰ وســقوط رضاشاه ، 
مردم تهران  با شــور وشــوق فراوان 
مصدق را به نمایندگــی انتخاب وبه 
عنوان نماینده اول خود او را روانه ی  

مجلس چهاردهم کردند.
اولیــن کار او در مجلس چهاردهم 
، مخالفت بــا اعتبارنامه ســید ضیاء 
الدین  طباطبائی عامل کودتای ســوم 
اســفند ۱299 و عامل شــناخته شده 
انگلیــس بــود. و هــم او بــود که در  
مجلس شــانزدهم قانون ملی شــدن 
نفت را به تصویب مجلس رســاند و 
با اجرای قانون ملی شدن نفت،  پشت 
امپراطــوری بریتانیای کبیر را به خاک 

رساند و امپراطوری بریتانیای کبیر پس 
از شکســت در  ایــران دیگر هیچگاه 
نتوانست به جایگاه قبل از ملی شدن 

نفت ایران باز گردد. 
چرچیل نخســت وزیر پر آوازه ی 
انگلیس گفــت که مــا در جنگ دوم 
جهانــی هیتلر را در آلمان شکســت 
دادیم اما در  ایران از مصدق شکست 
خوردیم . جمال عبدالناصر رهبر فقید 
مصــر در مبارزه با اســتعمارانگلیس  
نیزچنین گفت : » هنــگام اعالم ملی 
کــردن کانــال ســوئز همــگان از من 
میخواســتند این کار را انجام ندهم و 
می گفتند انگلســتان یک شــیر با یال 
و کوپال اســت باید ترســید و جانب 
احتیــاط را رعایــت کــرد لحظه ای 
که کانال  ســوئز را از ســیطره بریتانیا 
خالص می کــردم و آن را ملی اعالم 
کردم  با خود گفتم من امروز دم  شــیر 
را آن چنــان قطع خواهم کــرد که تا 
زمانــی که تاریخ پابرجاســت عبرتی 
برای جهانیان باشد . هنگام  بریدن دم 
شیر ، دیدم تکانی نمی خورد فهمیدم 
که انگلســتان شیری مرده است وقبل 
از من کســی آن را  کشــته است . بله 
دریافتــم که پیش از من اســتادم دکتر 
محمد مصــدق از ایــران هنگام ملی 
کردن نفت کشــورش این شیر پر یال 
و کوپــال را از پــای در آورده و نابود 

کرده است .« 
بنابراین بــا توجه به تمــام آثار و 
شواهد و افشاء شــدن اسناد کودتای 
28 مرداد ۳2 علیه دولت ملی مصدق  
و روشــن شــدن طراحی آن کودتای 
ننگیــن توســط اینتلجنت ســرویس 
انگلیس، چگونه و با چه منطقی  کسی 
میتواند ادعا کند که مصدق از فئودال 
های مورد حمایت انگلیس در مجلس 

چهاردهم بوده است ؟ 
این دروغ شــاخ دار را چه کســی 
مــی تواند بــاور کند ؟ اشــاره کردید 
بــه این که دکتر مصــدق رهبر حزب 
ایران بوده اســت . باید عرض کنم که 
از نظر تشــکیالتی دکتر مصدق عضو 
حزب ایــران نبــوده ،  بلکــه حزب 
ایران از ابتدای تاســیس طرفدار دکتر 
مصدق و طرز تفکر او بوده و در سال 
۱۳28هنگام تشکیل جبهه ملی ایران، 
حــزب ایران از پایه هــا و از احزاب 
تشــکیل دهنده جبهه ملی ایران  بوده 

است . 
این که دکتر مصدق طرفدار عدالت 
اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف 
و فرودســت  جامعــه بــوده تردیدی 
نیســت . او بــه منظــور حمایــت از 
کارگــران در زمینــه ی درمان ، بیمه و 
حقوق  بازنشســتگی ، سازمان تامین 
اجتماعی را بــرای اولین بار در ایران 

تاسیس و بنیانگذاری کرد .
در  مورد فئودال بودن دکتر مصدق 
که برخی مطرح کــرده اند باید عرض 
کنــم که دکتر مصدق با اینکه از  طرف 
مادری با پادشاهان قاجار نسبت داشت 
و مادرشــان نوه عباس میــرزا ولیعهد 
فتحعلیشــاه بود و  پدرشــان هم میرزا 
هدایت وزیر دفتر از خانواده آشــتیانی 
واز دولت مردان ترقی خواه و صاحب  
منصب درزمان ناصرالدین شاه بود ولی 
از تمول چندانی برخوردار نبود. او در 
سنین جوانی شخصا  ملکی را در اراک 

خریده بود که آن ملک را در اوایل دوره 
ی رضاشاه با روســتای قارپوزآباد که  
متعلق به شــوهر خواهرش ابوالفضل 
میرزا عضدالسلطان فرزند مظفرالدین 
شــاه بود معاوضه کرد یا  به اصطالح 

تاخت زد . 
نام این روســتا را به نام فرزندش 
مهنــدس احمــد مصدق ، بــه احمد 
همیــن روســتا   . داد  تغییــر   آبــاد 
پــس از آغــاز ســلطنت رضاشــاه و 
درانزوا قــرار گرفتن مصــدق، محل 
ســکونت ایشــان شــد و در زنــدان 
 لشــکر 2 زرهی نیز در همین قلعه ی

روســتای احمد آبــاد تا پایــان عمر 
درحصر به سر برد و در همین روستا 

فعالیت کشاورزی می کرد . 
دکتــر مصــدق بعــد از کودتــای 
28 مــرداد ۳2 و پــس از تحمل ســه 
ســال  حصر در ســال ۱۳۴2 اراضی 
همین روســتای احمد آباد را هم بین 
کشاورزان تقسیم کرد . وبخش  کمی 
را هم که برای وراث خود نگهداشته 
بــود. البتــه فرزندانــش هم بعــدا به 

کشاورزان واگذار کردند . 
باالخــره دکتــر مصــدق پــس از 
درگذشــت در ســال ۱۳۴۵ بــا اینکه 
وصیت کرده بود در کنار شهدای سی  
ام تیر در ابن بابویه دفن شود به علت 
عدم موافقت شــاه در ساختمان خانه 
ی خــود در همین قلعه احمد  اباد به 
خاک سپرده شد . این روستا در 7 -8 
کیلومتری آبیــک قزوین قرار دارد وبا 
احمد آباد مســتوفی  واقع در شهریار 
متفاوت اســت . آنچه مسلم است و 
مستندات موجود بر آن گواهی دارند 
و برای  همگان روشن است . مصدق 
بــه هیچ وجه اهل مال اندوزی نبود و 
نسبت به مال وثروت بی اعتنایی  کامل 
داشت وپاک دستی و ساده زیستی از 

صفات بارز آن بزرگ مرد بود . 
اما اتهام فئودال بودن در مورد دکتر 
حســین فاطمی هم بسیار مضحک و 
شــگفت انگیز اســت . تا آنجا  که در 
زندگینامه دکتر فاطمــی می بینیم ، او 
فرزند یک روحانی شریف و وارسته 
ملقب به ســیف العلماء در شهر نائین 

بود . 
شــهر  در  دبیرســتان  دوره  در  او 
اصفهان در دفتر روزنامه برادرش آقای  
سیف پور فاطمی کار می کرده تا هزینه 
زندگی و تحصیل خود را تامین کند . 
در سال  ۱۳۱6که برای ادامه تحصیل 
در دانشــگاه ، به تهــران می آید برای 
اداره زندگی خود در روزنامه  ســتاره 
به مدیریت آقای احمد ملکی به ماهی 
بیست تومان اســتخدام می شود و با 
اجازه آقای احمد ملکی، در همان دفتر 

روزنامه ساکن می شود. . 
بعدا برای رفتن به فرانسه و گرفتن 
دکتــرا تحت حمایت  بــرادر بزرگش 
آقای مصبــاح فاطمی موفــق به این 
کار می شــود . معلوم است که فئودال 
بودن دکتر  حسین فاطمی دروغ بزرگی 
بیشتر نیست . باید دانست که مبارزه ی 
قاطع و وطن خوهانه ی دکتر  فاطمی 
با جریان چپ وابسته به شوروی وهم 
چنین جریان راست وابسته به انگلیس 
و دربار، دشــمنان  زیــادی برای دکتر 
فاطمی فراهم کرده بود و آن ها از زدن 
هر اتهامی به دکتر فاطمی فرو گذاری 

نمی  کردند . 
گویا برخی از این دشمنان ، فاطمی 
را بــه دروغ به خانــواده فاطمی اهل 
اصفهان یعنی اعتماد السلطنه فاطمی 
و مصباح السلطنه فاطمی که از مالکین 
بزرگ بوده اند نسبت داده و بر اساس 
ایــن  دروغ بــزرگ دکتــر فاطمی را 
فئودال نامیــده اند . در صورتیکه بین 
این فاطمی هــای اصفهان با خانواده  
دکترفاطمــی که نائینــی بودند ، هیچ 
نسبتی وجود نداشــت . دکتر فاطمی 
پس از بازگشت به ایران در  خانه ای 
استیجاری در دروازه شمیران زندگی 
می کرد . فاطمی پــس از کودتای 28 
مرداد نزدیک به  هفــت ماه در اختفا 
و درمنازل طرفداران نهضت ملی جا 
به جا می شــد تا باالخره در تاریخ 6 

اسفند  ۱۳۳2 بازداشت شد . 
در دادگاه دکتــر فاطمــی، آزمــوده 
دادســتان نظامــی برای تحقیــر دکتر 
فاطمی،  دو عدد چک برگشت خورده 
دکتر فاطمی را که جمعا مبلغ ناچیزی 
هم داشــت و دکتر فاطمــی به علت  
اختفا و بعد هم دســتگیری و زندانی 
شدن نتوانسته بود وجه آن ها را تامین 

کند ، در دادگاه به  حاضران نشــان داد 
و اظهار کرد که این شــخص وزیری 
اســت که چک های او برگشــت می 
خورد. که  البته این حرکت دادســتان 
نظامــی کودتا چیان هم نشــان دهنده 
ی وضعیــت مالی آن بزرگــوار و هم  
مشــخص کننده ی پاک دستی او بود 
. که آیت اهلل حاج ســید رضا زنجانی 
که بــه عنــوان تماشــاچی در دادگاه 
حضورداشت ، فی المجلس اعالم کرد 
که آقای دادســتان آن دوعدد چک را 
به من بدهیــد تا وجه  آن را پرداخت 

نمایم . 
دکتر حســین فاطمی شهید بزرگ 
جبهــه ملی ایران اســت که ســه بار 
خــون  او بر زمین ریخته شــد . دفعه 
اول در تــارخ 26 بهمــن ۱۳۳۰ بــر 
ســر مــزار محمد مســعود بــا گلوله 
یکــی از اعضای فدائیان اســالم ، بار 
دوم در روز بازداشــت در تاریــخ 6 
اســفند ۱۳۳2 در مقابل شــهربانی به  
دست شــعبان جعفری و چاقوکشان 
همراهش و مرتبه ســوم در ســحرگاه 
روز ۱9 آبان ۱۳۳۳ در میدان  تیرباران 
لشکر2 زرهی به دست عوامل کودتای 

انگلیسی آمریکایی 28 مرداد.
برسیم به یکی از دو پرسش اصلی 
که مربوط به ملی شدن صنعت نفت 

اســت. به هرحال تلخی قــرارداد 
1919 که وثوق الدوله با گرفتن 400 
هزارتومان رشــوه بــا کمپانی نفت 
ایران و انگلستان بست، گلوی همه 
ملت ایران و آزادی خواهان با شرف 
مملکت را می فشــرد. نکته اصلی 
اینجاســت پس از تعلیــق قرارداد 
1919 مشــخصا از زمان نخســت 
وزیری ســهیلی تا نخســت وزیری 
خود دکتــر مصــدق، کمپانی نفت 
ایران و انگلیس خواهان بسته شدن 
قرارداد موســوم به50-50 بود. که 
البته در زمان نخست وزیری رزم آرا 
به اوج مذاکرات رسید و در آستانه 
تصویــب. تــرور رزم آرا همــواره 
یک نقطه ســیاه در روند دموکراسی 
ایران به حساب آمی آید و مخالفان 
جبهه ملی مداوم این اتهام را مطرح 
کرده اند کــه دکتر مصدق صرفا می 
خواست طرح ملی شدن نفت که از 
کمسیون نفت مجلس شانزدهم دنبال 
می کرد عملیاتی شود و در سکوتی 
معنادار همسو با دربار، منافع را در 
حذف رزم آرا می دید! پاســخ شما 

در این خصوص چیست؟
در پاسخ باید به نکاتی اشاره کنم. 
طراح قــرارداد ۱9۱9 دولت انگلیس 
بــا وثوق الدوله، نخســت وزیر وقت 
ایــران، در حقیقت لــرد جورج کرزن 
اســت. او سیاســت مدار برجسته ی 
انگلیــس و ســال ها نایب الســلطنه 
امپراطوری بریتانیای کبیر در هند بود 
که بعدا وزیر خارجه انگلیس شد . او 
میخواست موقعیت انگلیس را برای 
مقابله با روسیه و انقالب کمونیستی که 
در آن کشور اتفاق افتاده بود و در برابر 
پیشروی بلشــویک ها در کشورهای 
همسایه ی روسیه استحکام بخشد و 
لذا در ایران، قرار داد ۱9۱9 را با دادن 
رشوه به وثوق الدوله منعقد ساخت. به 
موجب آن قرارداد دولت انگلیس در 
تمام امور اداری و نظامی و اقتصادی 
ایران، توسط افراد انگلیسی که تحت 
عنوان مستشــار در ایران مشغول کار 

می شدند، ورود پیدا می کرد. 
فی الواقع به موجب قرار داد وثوق 
الدولــه، ایران به طور رســمی تحت 
مدیریــت انگلیس قــرار می گرفت و 
رســما مســتعمره ی انگلیس می شد 
که البته شــخصیت های ملی ایران و 
همچنین دولت آمریکا و دولت فرانسه 
بنا بر مصالح خودشان، با این قرارداد 
به مخالفــت برخاســتند وآن قرارداد 
نتوانســت به مرحله اجرا در آید و در 
نطفه خفه شــد . اما انگلیس برنامه ی 
کودتای ۱299 یعنی کودتای رضاخان 
و ســید ضیاء الدین طباطبائــی را با 
هدایت ژنرال آیرونســاید، جایگزین 
قــرارداد وثــوق الدوله کــرد و همان 
اهداف خود در قرار داد وثوق الدوله 

را در سایه ی آن کودتا دنبال کرد. 
از جملــه آنکــه با تعطیل شــدن 
مشــروطیت و ایجــاد خفقــان، تمام 
نیروهای آزادیخواه و استقالل طلب و 
هم چنین نیروهای متمایل به انقالب 
اکتبر روسیه را ســرکوب و نیروهای 
برخی از خوانین را هم برای مسدود 
کردن راه هر نــوع مزاحمتی منکوب 
و مضمحــل کرد. در ضمن با قرار داد 
۱۳۱2 یا ۱9۳۳ با رضاشاه ۳2 سال بر 
مدت قرار داد نفتی مظفرالدین شاه با 

ویلیام نکس دارسی افزود .
در مــورد بخــش دیگــر ســئوال 
جنابعالــی باید عــرض کنم که هدف 
دکتر مصدق از ملــی کردن نفت تنها 
اســتیفای مالی و حقــوق مادی ملت 
ایران نبود که فقط با پیشــنهاد ۵۰-۵۰ 
یا غیره بسنده کرده و با قبول ادامه کار 
بیگانگان، به این گونه پیشنهادات تن 

در دهد.
بلکه هــدف اصلی دکتــر مصدق 
عالوه بر استیفای حقوق مادی، اعاده 
استقالل کشور بود که با حضور شرکت 
غاصب نفت ایــران و انگلیس بر باد 
رفته بود. انگلیس از طریق این شرکت 
در تمام امور کشور ما دخالت داشت 
تا حدی که میتوان گفت شرکت نفت 
ایران و انگلیس یک حکومت پنهانی 
در ایران بر پا ساخته بود که حکومت 
ظاهری را در چنگال خود داشت و در 
واقع استقالل ایران توسط آن شرکت 
نفتی مضمحل شده و از بین رفته بود . 
دکتــر مصدق تالش مــی کرد تا با 
برچیدن بســاط شــرکت نفت، دست 
بیگانگان را از مداخالت سودجویانه 
و اســتعماری در ایران قطع کند . اما 
بــا جلوگیری از مداخــالت انگلیس 
و حفظ اســتقالل بــه هرگونه تعامل 
صحیح با خریــداران نفت در جهان 

حاضر به گفتگو بود .
ولــی در مورد ترور رزم آرا، ماجرا 
این بود که ســپهبد رزم آرا، “نخست 
وزیــر”  در مورد ملی شــدن نفت که 
هدف دکتر مصدق و جبهه ملی ایران 
بود به شدت موضع منفی داشت و آن 
سخنرانی ایشان که در مجلس گفت » 
ملتی که لیاقت لوله هنگ سازی ندارد 
چگونه می تواند صنعت نفت را اداره 
کنــد؟ « معروف اســت .همین جمله 

موجب نفرت نســبت بــه او، نه تنها 
در میان روشنفکران و فعاالن سیاسی 
وطن خــواه و ملی ، که باعث انزجار 
تمام اقشــار ملت ایران شــد. به ویژه 
در زمانی که احساس غرور و هیجان 
عظیمی نســبت به طرح ملی شــدن 
نفت سراســر ایران را فرا گرفته بود، 
ایــن مواضع رزم آرا، او را به شــدت 

منفور کرد. 
بــود!  مرمــوزی  چهــره  آرا  رزم 
ارتباطاتــی با شــوروی و حزب توده 
قرار داشت . فرار دسته جمعی رهبران 
حزب توده از زندان قصر یا به عبارت 
دیگر نجات داده شدن آن ها از زندان 
در زمان نخســت وزیری او صورت 
گرفت . به عالوه چند تن از افســران 
روسی را که به علت مخالفت با رژیم 
شوروی به ایران پناهنده شده بودند به 
شوروی ها تحویل داد . از طرف دیگر 
رزم آرا ، مورد ســوءظن شاه به عنوان 
اینکــه قصد کودتا یا ترور شــاه را در 
سر می پروراند ، قرار داشت . در یک 
چنین شرایطی رزم آرا  ظاهرا توسط 
یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسالم 
در مسجد شــاه ترور شد . بعضی کار 
اصلــی ترور او را توســط یک درجه 
دار ارتش که پشت سر او حرکت می 
کرد دانستند. الزم به ذکر است که آقای 
امیر اسداهلل علم که وزیر کار در کابینه 
رزم آرا بــود در آن روز که شــانزدهم 
اسفند۱۳29 بود به سراغ او رفت و او 
را به رفتن به مسجد شاه و شرکت در 
مجلس ترحیم آیت اهلل فیض ترغیب 
و تشویق کرد و علیرغم بی میلی رزم 
آرا برای رفتن به مسجد ، او را به راه 
انداخــت و خودش هم بــا او همراه 

شد . 
این مســئله گفته و نوشته شده که 
پــس از انجام تــرور، آقــای علم بال 
فاصله به جلســه ای کــه محمد رضا 
شاه با ســید ضیاء الدین طباطبائی و 
چند تن از نمایندگان مجلس در کاخ 
مرمر داشت وارد شده و آهسته به شاه 
گفت کــه " کار تمام شــد " به طوری 
که این گفته ی در گوشــی را برخی از 
حاضران در جلسه هم شنیدند و نقل 
کردند که با شــنیدن ایــن خبر لبخند 
رضایت آمیزی بر چهره شــاه نشست 
. پــس از ترور رزم آرا، رادیو مســکو 
از رزم آرا تجلیــل کرد و تــرور او را 
به دست امپریالیست های انگلیس و 
آمریکا دانست . ترور رزم آرا درست 
در ساعتی اتفاق افتاد که دکتر مصدق 
در مجلس و در کمیسیون نفت مشغول 
آخرین بر رسی های قانون ملی شدن 
نفت بود. و وقتی خبر ترور رزم آرا به 
اطاق کمیسیون نفت رسید، برخی از 
اعضای کمیسیون میخواستند جلسه را 
ترک و کمیســیون را تعطیل کنند و از 
مجلس خارج شــوند دکتر مصدق در 
ورودی اطاق کمیســیون نفت را قفل 
کرد و گفت تا بحث قانون ملی شــدن 
نفت به اتمام نرسد هیچ کس اجازه ی 
خروج از جلســه را ندارد. به هر حال 
تــرور رزم آرا در جوی اتفاق افتاد که 
هم مذهبیون مانند فدائیان اسالم و هم 
آیت اهلل کاشــانی و هم عناصر دست 
راســتی هیئت حاکمــه و دربار و هم 
طرف داران نهضــت ملی از آن ترور 
چندان نا خوشنود نشدند. ولی این که 
گفته شده که جبهه ملی ایران در قبال 
آن حادثه ســکوت اختیــار کرد چون 
از آن رویداد منتفع می شــد، گفته ای 

نادرست و عاری از حقیقت است.
زیرا که در آن خیــزش نیرومندی 
که برای ملی شــدن نفت در سراســر 
کشــور شــکل گرفته بود، هیچ کس و 
به هیچ ترتیبی تــوان جلوگیری از آن 
را نداشــت. و ملی شــدن نفت چه با 
حضور رزم آرا و چه بدون حضور او 

یقینا عملی می شد .
بنابراین، ســپهبد رزم آرا مانعی بر 
سر راه ملی شدن نفت تلقی نمی شد . 
باید دانست که دکتر مصدق رهبر جبهه 
ملی ایران و یارانش که از شــخصیت 
های آزادیخواه  و درستکار، با اهداف 
انسانی و میهن دوستانه بودند، مسلما 
و یقینــا با ترور هر کس و در هر زمان 
مخالف بوده اند. و مبارزات جبهه ملی 
ایران همیشــه به روش های سیاسی 
و قانونــی بوده و هیــچ گاه جبهه ملی 
ایران به خشــونت گرایی و اقدامات 

غیرقانونی اعتقاد نداشته و ندارد. 
از نظر جبهه ملی ایران، هرگز هدف 
وسیله را توجیه نمی کند .این که اشاره 
فرمودید که چرا در آن برهه جبهه ملی 
ســکوت کرد و ترور را محکوم نکرد 
باید عرض کنم کــه تمام رویداد های 
تاریخی را باید در چارچوب شــرایط 
زمانی آن رویداد بررســی و قضاوت 
کــرد . در زمــان تــرور رزم آرا جبهه 
ملی ایران روزهای بســیار حساس و 
پرهیجانــی را طی می کرد و تمام نیرو 
و توانــش را در هــر لحظه برای پیش 
بردن ملی شــدن نفــت صرف می کرد 
و در آن جــوی که بر جامعه حاکم بود 
هیچ مطلبی غیر از ملی شدن نفت قابل 
طرح نبود و شــنیده نمی شــد و یک 

مسئله انحرافی تلقیی می شد .
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11 گفتوگو

وقتی خبــر تــرور رزم آرا به اطاق 
کمیسیون نفت رسید، برخی از اعضای 
کمیسیون میخواستند جلسه را ترک و 
کمیسیون را تعطیل کنند و از مجلس 
خارج شوند دکتر مصدق در ورودی 
اطاق کمیســیون نفــت را قفل کرد و 
گفت تا بحث قانون ملی شــدن نفت 
به اتمام نرســد هیچ کــس اجازه ی 
خروج از جلســه را ندارد به هر حال 
تــرور رزم آرا در جوی اتفاق افتاد که 
هم مذهبیون افراطــی مانند فدائیان 
اســام و هم آیت اهلل کاشــانی و هم 
عناصر دست راستی هیئت حاکمه و 
دربار و هم طــرف داران نهضت ملی 
از آن ترور چندان نا خوشنود نشدند

هــدف اصلــی دکتــر مصدق 
 عاوه بر استیفای حقوق مادی
اعاده اســتقال کشور بود که 
با حضور شرکت غاصب نفت 
ایران و انگلیس بــر باد رفته 
انگلیــس از طریــق این  بود 
شــرکت در تمام امور کشــور 
ما دخالت داشــت تــا حدی که 
میتوان گفت شرکت نفت ایران 
و انگلیس یک حکومت پنهانی 
در ایران بر پا ســاخته بود که 
حکومت ظاهــری را در چنگال 
خود داشت و در واقع استقال 
ایران توســط آن شرکت نفتی 
مضمحل شده و از بین رفته بود


